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  601/2022 رمقرأي 

   2022 هوهرب 22  بخارخي

 تسداار  وول جل املخؼـلق اب

  انهتاء صفلة مربمة مع مكذب خرب  لخدبع الاشغال  

 

 الوطنية للطلبيات الؼمومية، اللجنة

رمق  .........................................مدير واكةل  الس يد بناء ػىل رتساةل

 ؛2022 يوهيو 1بخارخي املخوص  هبا  2022/....../6187

تسبمترب  26) 6.41ذي احلجة  2الصادر يف  312..2.6وػىل ملذضيات املرتسوم رمق 

 الؼمومية نٌل وكع ثغيريه وحمتميو؛( املخؼلق ابللجنة الوطنية للطلبيات 2062

( 2064مارس  20) .6.4جٌلدى األوىل  3الصادر يف  2.62.4.4وػىل املرتسوم رمق 

 املخؼلق ابلصفلات الؼمومية نٌل وكع ثغيريه وحمتميو؛

إىل اجلياز الخداويل للجنة الوطنية  من طرف امللرر الؼام وبؼد دراتسة غنارص الخلرير امللدم

 الؼمومية؛للطلبيات 

 ،2022 هوهرب 22وبؼد مداوةل اجلياز الخداويل املذهور خالل اجللسة املغللة املنؼلد  بخارخي 

 املؼطيات :أوال

طلب الس يد مدير واكةل مبلذىض الرتساةل املاار إلهيا أػاله، 

اتسداار  اللجنة فامي خيص اخلالف بني الواكةل ومكذب  .........................................

                                                   

 

 

 

 

 المملكة المغربية
 األمانة العامة للحكومة

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
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املخؼللة بخلدمي  ......../02/2018الصفلة رمق وول جلال   " ........................................."

خدمات املساػد  واجلدوةل والخوجيو والخنس يق ملااريع امحلاية من الفيضاانت يف إطار صندوق 

ػىل مس خوى احلوض املايئ اليت تسيمت إجنازىا  2061-2062الخضامن ضد الوكائع الاكرزية 

.................... . 

وص   خالل مرحةل الخنفيذو يف رتسالخو املومإ إلهيا أػاله، اىل أهو  ......أشار الس يد املدير 

اخلدمات  ة بأل  ثنفيذاخلاصو  من الصفلةI-6  ثأوي  املاد  خالف بني طريف الصفلة وول هيفية

 ابخداءشيرا ( 40كد حددت أل  الخنفيذ اإلجٌليل يف زالزني ) املذهور املاد   ذكل أن املخفق ػلهيا؛

 (2063يوهيو  63أي ) األشغال ببدءمن اترخي بداية األشغال املسج  يف األمر ابخلدمة اللايض 

وأضافت اجلية طالبة الرأي أن ىذا األل  مت  بطة هبا.املرث  األشغال صفلاتحني جسمل ٍلوع وإىل 

 ( أشير هديجة إبرام غلد ملحق.3متديده فامي بؼد بامثهية )

حمتسم برضور  ثدبع  ...................واكةلويخجىل جوىر اخلالف بني الطرفني يف هون 

املااريع  ىذه مجيعجسمل اىل غاية ، ، موضوع املراكبة والخدبع من طرف مكذب اخلرب  املؼيناملااريع

، يف حني يطالب صاوب الصفلة بخصفية ىذه األخري  هظرا النهتاء األل  الخؼاكدي بدون اتس خثناء

 شيرا.     43اللكي احملدد يف 

 الاتس خنذالات :اثهيا

 باأن اللجنة الوطنية للطلبيات الؼمومية رأي إىل اتس خطالعالاتسداار  ريم طالب وير ي

أل  ثنفيذ اخلدمات املخفق ػلهيا بني وول  املمتحور من الصفلة،  I-6  هيفية ثأوي  مضمون املاد 

 ؛طريف الصفلة 

أل  الخنفيذ اإلجٌليل للخدمات حددت  جند بأهنا كد املاد  املذهور  ابلرجوع إىل ووير

( شيرا، ابخداء من اترخي الرشوع يف الخنفيذ، املدون يف األمر ابخلدمة 40املؼنية يف زالزني )

  ؛ٍلوع صفلات األشغال املرثبطة هبا، وإىل حني جسمل 2063يوهيو  63أي  ببدء اخلدماتاللايض 
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( أشير، هديجة إبرام غلد 3ووير مت متديد األل  الخؼاكدي اإلجٌليل السالف اذلهر بامثهية )

ملحق بني طريف الصفلة األصلية، هبدف مواصةل ثنفيذ اخلدمات املخفق ػلهيا إىل حني حلول اترخي 

 ؛2026غات  63

من دفرت الرشوط الادارية الؼامة املطبلة ػىل صفلات  2من املاد   .نص امللطع ي ووير 

خؼللة بأغٌلل ادلراتسات واإلرشاف ػىل األشغال، املصادق ػليو ابملرتسوم رمق اخلدمات امل 

(، ػىل أهو " يطبق أل  ثنفيذ 2002يوهيو  .) 6.24ربيع األول  22الصادر بخارخي  2.06.2442

  اليت أتس ندت لصاوب غٌلل، اذلي دحدده دفرت الرشوط اخلاصة، ػىل إهناء مجيع األغٌلل امللرراأل

 اء ٍلوع اخلدمات املخفق ػلهيا داخ  األل الصفلة "، األمر اذلي يصري مؼو املخؼاكد ملزما بإهن

  ؛   احملدد بكيفية ثؼاكدية بني الطرفني

، فضال غن املااريع اليت مت إلغاؤىا وثكل وبأه يخبني وابلرجوع إىل الواثئق املرفلة ابلطلب

مل يمت إجنازىٌل داخ   -من بني ٍلوع املااريع املخفق ػلهيا  -اليت مت فسخيا، ىناك مرشوػني ازنني 

وأن صاوب الصفلة وإىل حدود يومني كب  انهتاء األل  املذهور كد ثوىل  ،األل  اإلجٌليل املنهتيي

 املسج  ع املدرلة يف إطار الصفلة املؼنية، وأن ثلدم األشغالالخدبع الخلين جملموع املااري

  . %0و  %30ابملرشوػني املذهورين يص  ػىل الخوايل إىل 

رضور  مواصةل صاوب الصفلة ثنفيذ ٍلوع ػىل الاتسداار   طالبةالواكةل ت دنأووير 

مادام صاوب الصفلة كد الزتم  اتس خثناءمجيؼيا دون وثدبؼيا إىل حني جسلميا  املخفق ػلهيا األغٌلل

ػىل خالف ما ، ثؼاكداي بضٌلن ثدبع إجناز مجيع املااريع اىل غاية جسلميا من طرف صاوب املرشوع

بؼد انهتاء األل  اإلجٌليل جسوية الصفلة  اذلي متسم برضور مكذب اخلرب  املؼين يذىب إليو 

  الطرفني؛امللحق املربم بني األصًل و  شيرا واملخفق ػليو بناء ػىل الؼلد 43احملدد يف 

إال أن الزتام مكذب مت متديده،  األل  الخؼاكدي اإلجٌليل نٌلولنئ اكن كد انهتي  إهو  ووير

ال ميكن وال زال كامئا جسمل ٍلوع املااريع املخفق ػلهيا بني الطرفني اخلرب  بخدبع الاشغال اىل حني 
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السالفة اذلهر  I-6  ي منصو  ػلهيا يف املاد  ملكذب اخلرب  أن يدنص  من الزتاماثو الخؼاكدية نٌل

 ؛من الصفلة األصلية

رمغ اهرصام األل  اإلجٌليل  ،الخؼاكدية ن اتس مترار مكذب اخلرب  يف الوفاء ابلزتاماثوإووير  

من شأهو أن دحم  مكذب  ،شيرا بناء ػىل الؼلد األصًل وامللحق املربم بني الطرفني 43احملدد يف 

اخلرب  مصاريف إضافية هظرا لخؼبئذو ملوارده املادية والبرشية لضٌلن ثدبع إجناز املااريع املخبلية، مفن 

   .ولو أن يطلب ثؼويضا غن ذكل من صاوب املرشوع إذا أزبت الرضر اذلي حللو

 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات الؼمومية :اثلثا

رضور  اتس مترار مكذب  حرى اللجنة الوطنية للطلبيات الؼمومية ،بسطو تس بقبناء ػىل ما 

نٌل  ،زبت ذكلأاخلرب  يف الوفاء ابلزتاماثو الخؼاكدية وولو ابحلصول ػىل الخؼويض غن الرضر إذا 

لك مرشوع  لخدبع املالمئةاآللال وختصيص صاوب املرشوع برضور  اخذيار الوطنية ثويص اللجنة 

 صفلاثو يف أوسن الظروف. جنازوذكل من أل  إػىل حد  

 


